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ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „LINELIS“  

 DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE  

2020 – 2021 M. M. 

 

Projekto pavadinimas, 

logotipas 

Programa/ 

priemonė 

Projekto 

įgyvendinimo 

metai 

Projekto, programos 

tikslas (-ai) 

Statusas 

projekte 

Projekto dalyviai Laukiami rezultatai, 

pasiekimai pasibaigus 

projektui 

Pastabos, 

finansavimas 

ES mokykloms skirta 

programa „Sveikas 

maistas – sveikas 

vaikas“ 

 

Pieno produktų 

vartojimo vaikų 

ir švietimo 

įstaigose 

paramos 

programa 

„Pienas 

vaikams“. 

Vaisių 

vartojimo 

skatinimo vaikų 

ugdymo 

įstaigose 

programa. 

2020-2021 m. 

m. 

Pagerinti  vaikų 

maitinimą bei 

padidinti 

suinteresuotumą 

vartoti pieną ir jo 

produktus kaip 

pagrindinį kalcio 

šaltinį. Sveiko 

gyvenimo būdo ir 

sveikos mitybos 

įpročių diegimas 

vaikams. 

 

Dalyvis 2020-2021 m. m. 

220 ugdytinių. 

Vaikai pagilins 

supratimą apie pieno 

ir jo produktų 

teigiamą poveikį 

sveikatai, įpras juos 

vartoti. Taip pat įpras 

dažniau vartoti 

vaisius ir daržoves.  

ES ir VB 

 „Sveikatiada“ 

 

 

Respublikinis 

projektas 

„Sveikatiada“ 

2020-2021 

m.m. 

2020-2021 m. 

m. 

Šio projekto tikslas 

– įvairiomis 

idėjomis 

populiarinti ugdymo 

įstaigų 

bendruomenėse 

sveiką gyvenseną. 

Dalyvis 2020-2021 m. m. 

220 ugdytinių ir 

pedagogai. 

Šio projekto metu 

ugdytiniai mokosi 

stiprinti sveikatą, 

gilina žinias ir 

įgūdžius priimdami 

„Sveikatiados“ 

iššūkius. 

 

https://www.pienasvaisiai.lt/


 

Lietuvos 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

projektas 

„Lietuvos 

mažųjų 

žaidynės 2021“ 

 

2020-2021 m. 

m. 

Šio projekto tikslas 

– didinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų fizinį 

aktyvumą, tenkinant 

prigimtinį judėjimo 

poreikį ir skatinti 

Lietuvos 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

pedagogų tarpusavio 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą, 

profesinę paramą ir 

pagalbą, ugdant 

sveikus ir fiziškai 

aktyvius vaikus. 

Dalyvis Dalyvių 

ugdytinių amžius 

– 5 metai. 

Komandą sudaro 

6 ugdytiniai ir 2 

pedagogai. 

Šio projekto metu 

ugdytiniai mokosi ne 

tik aktyviai sportuoti, 

bet ir kilnaus elgesio, 

bendradarbiavimo 

sporte ir gyvenime. 

 

 

Tarptautinė 

ankstyvosios 

prevencijos 

programa 

„Zipio draugai” 

 

2020-2021 m. 

m. 

Padėti vaikams 

iš(si)ugdyti 

socialinius bei 

emocinių sunkumų 

įveikimo gebėjimus, 

siekiant geresnės 

vaikų psichikos 

sveikatos ir 

emocinės gerovės. 

 

Dalyvis 2 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės – 

33 ugdytinių 

Įgiję šių gebėjimų, 

vaikai lengviau 

susidoros su 

kebliomis ir 

kritinėmis situaci-

jomis ne tik 

ankstyvame amžiuje, 

bet ir paauglystėje bei 

suaugę. 

 

 

Programos 

„eTwinning“ 

tarptautinių 

projektų 

iniciavimas ir 

dalyvavimas  

2020-2021 m. 

m. 

Programa 

„eTwinning“ skatina 

Europos mokyklų 

bendradarbiavimą 

naudojantis 

informacinėmis ir 

ryšių 

technologijomis 

(IRT) bei teikia 

atitinkamą paramą, 

priemones ir 

paslaugas 

Iniciatorius

-kūrėjas, 

dalyvis 

Švietimo įstaigos 

iš įvairių 

Europos 

valstybių 

Mokytojai  kuria savo 

projektus ir 

organizuoja veiklą 

įvairiomis temomis 

bei lavina esmines 

kompetencijas bendra

darbiaudami su dviem 

ar daugiau mokytojų 

ir jų mokiniais. 

Programos 

„eTwinning“ dalyviai 

susitinka ir diskutuoja 

ES 

http://www.mazujuzaidynes.lt/
https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu8faf1_beAhVD6aQKHaOkD1kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.etwinning.net/lt/pub/highlights/etwinning-monitoring-survey-20.htm&psig=AOvVaw3xjbGawfWeg1BWUXYRKFtQ&ust=1543480544306411


mokykloms. tam tikromis temomis 

arba gilinasi į juos 

dominančias sritis. 

 

Respublikinis 

projektas 

2020 m. 

spalio 1 d. – 

2021 m. 

gegužės 31 d. 

Projekto tikslas – 

sudaryti palankias 

sąlygas vaikams ne 

tik ugdyti savo 

fizinius gebėjimus 

žaidžiant, bet ir 

skatinti smalsumą 

pažinti futbolą per 

kūrybinę pusę 

Dalyvis Respublikos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigos. 

Gerosios patirties 

sklaida. Plėtojamas 

bendradarbiavimas 

tarp šalies ugdymo 

įstaigų, šeimų 

įtraukimas į aktyvias 

veiklas su savo 

vaikais. 

 

 

 

Respublikinė 

programa 

2020-2021 m. 

m. 

Programos tikslas – 

prisidėti prie 

Lietuvos darželių 

pedagogų 

inovatyvaus ir 

kūrybiško 

ugdymo(si) proceso 

organizavimo ir 

įgyvendinimo. 

Dalyvis Pedagogai Gerosios patirties 

sklaida tarp Lietuvos 

darželių (Lietuvos 

darželių mastu). 

Plėtojamas pedagogų 

asmeninių ir 

profesinių 

kompetencijų 

stiprinimas ir 

tobulinimas. 

 

Ilgalaikis projektas 

„Sodinu, auginu ir 

sveikai maitinuosi“ 

Ilgalaikis 

projetas 

2020 m. kovo 

mėn. – 2020 

spalio mėn. 

Projekto tikslas – 

skatinti sveiką 

gyvenseną tausojant 

aplinką. 

Vykdytojai 12 grupių ir 

pedagogai 

Gerosios patirties 

sklaida. Aktyviai 

dalyvaus praktinėse 

veiklose, plės ir gilins 

žinias apie Žemės 

gamtą, formuosis 

sveikos mitybos 

įpročius. 

 

Tarptautinė virtuali 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų 

nuotraukų paroda „Ką 

rudens gėrybės slepia?“ 

Tarptautinė 

paroda 

2020 m. 

rugsėjo 1 d. – 

2020 m. 

spalio 16 d. 

Parodos tikslas – 

lavinti ugdytinių 

pažinimo ir menines 

kompetencijas, 

kuriant mandalą iš 

rudens teikiamų 

gėrybių. 

Dalyvis 5 grupės ir 

pedagogai 

Gerosios patirties 

sklaida. Įdomių ir 

inovatyvių idėjų 

gautų projekto metu 

pritaikymas 

kasdieninėje veikloje 

kieme. 

 

Šalies ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

Šalies veiksmo 

savaitė 

2020 m. 

rugsėjo 21 d. 

Tikslas – 

panaudojant antrines 

Dalyvis 1 grupė ir 

pedagogas 

Dalyviai gilins žinias 

apie erdvines – 

 

https://www.facebook.com/233811434421277/photos/10217034867326903/?av=0


įstaigų kūrybinio – 

naratyvinio veiksmo 

savaitė „Pitagoro 

paslaptys 2020“ 

– 2020 m. 

spalio 30 d. 

žaliavas, 

nebenaudojamus 

daiktus ar prietaisus, 

konstruoti kuo 

įvairesnes, oro 

sąlygoms atsparias, 

erdvines -  

geometrines figūras. 

geometrines figūras, 

bei tobulins 

skaičiavimo įgūdžius. 

Bus įtraukta 

bendruomenė į 

kūrimo procesą. 

Dalyvavimas 

respublikinėje 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų 

fotografijų (virtualioje) 

parodoje „Vasarėlė 

išaugino, rudenėlis 

sunokino“ 

Respublikinė 

fotografijų 

(virtuali) 

paroda 

2020 m. 

rugsėjo 15 d. 

– 2020 m. 

rugsėjo 28 d. 

Parodos tikslas – 

skatinti vaikų 

kūrybiškumą per 

fotografiją. 

Dalyvis 2 grupės ir 

pedagogai 

Plėtojama 

bendradarbiavimas 

tarp šalies ugdymo 

įstaigų. 

 

Dalyvavimas 

respublikinėje 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų 

parodoje „Gimtadienio 

sveikinimai bitutei“ 

Respublikinė 

paroda 

2020 m. 

rugsėjo 18 d. 

– 2020 m. 

spalio 31 d. 

Parodos tikslas – 

plėtoti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

bendradarbiavimą, 

ugdant vaikų 

kūrybiškumą. 

Dalyvis 1 grupė ir 

pedagogas 

Plėtojama ugdytinių 

meninė raiška, 

ieškoma kuo 

įvairesnių priemonių 

savo sumanymams 

perteikti. 

 

Dalyvavimas 

respublikinėje 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų 

parodoje „Linkiu 

„Gintarėliui“ sveikatos“ 

Respublikinė 

paroda 

2020 m. 

rugsėjo 14 d. 

– 2020 m. 

spalio 31 d. 

Parodos tikslas – 

ugdyti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

meninius, 

kūrybinius 

gebėjimus, 

saviraišką, gilinti 

žinias apie sveikos 

gyvensenos 

įgūdžius. 

Dalyvis 1 grupė ir 

pedagogas 
Plėtojama 

bendradarbiavimas 

tarp šalies ugdymo 

įstaigų. 

 

Dalyvavimas 

respublikinėje akcijoje 

Respublikinė 

akcija 

2020 m. 

rugsėjo 23 d. 

Akcijos tikslas – 

saugoti ir stiprinti 

Dalyvis 1 grupė ir 

pedagogas 
Plėtojama 

bendradarbiavimas 

 



„Padovanokim gerą 

nuotaiką ir šypseną“ 

– 2020 m. 

spalio 20 d. 

vaiko psichinę 

sveikatą, formuojant 

teigiamas nuostatas 

į empatiją ir norą 

padėti kitiems. 

tarp šalies ugdymo 

įstaigų. 

Dalyvavimas 

respublikiniame 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų bendruomenių 

ekologinio-etninio 

švietimo projekte 

„Užauginsiu pats 

duonelę“ 

Respublikinis 

projektas 

2020 m. 

rugsėjo 1 d. – 

2021 m. 

spalio 31 d. 

Projekto tikslas – 

gilinti LR švietimo 

įstaigų 

bendruomenių 

pažinimo ir 

gamtamokslines 

kompetencijas. 

Dalyvis 12 grupių ir 

pedagogai 
Dalyviai gilins žinias 

apie lietuvių liaudies 

tradicijas ir papročius. 

 

Dalyvavimas 

respublikiniame 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo įstaigų 

vaikų ekologinio – 

meninio ugdymo 

projekte „Kuriu gamtai 

2020“ 

Respublikinis 

projektas 

2020 m. 

spalio 1 d. 

2020 m. 

lapkričio 5 d. 

Projekto tikslas – 

plėtoti 

aplinkosaugines 

vaikų ugdymo 

idėjas ir meninę 

veiklą. 

Dalyvis 1 grupė ir 

pedagogai 
Dalyviai kurs iš 

gamtinės medžiagos 

meninį paveikslą, 

plėtos 

bendradarbiavimą 

tarp šalies ugdymo 

įstaigų. 

 

Dalyvavimas eTwinning 

projekte „Mus saugo 

žaliasis rūbas“ 

(ekologija) 

Tarptautinis 

projektas 

Nuo 2020 m. 

birželio 7 d.  

Projekto tikslas - 

saugoti ir puoselėti 

savo aplinką, 

ugdytis 

aplinkosauginį ir 

ekologinį 

sąmoningumą. 

Dalyvis 1 grupė ir 

pedagogas 
Aktyviai dalyvaus 

praktinėse veiklose, 

išmoks daryti gražias 

nuotrauka ir parengs 

virtualią parodą. 

 

Dalyvavimas eTwinning 

projekte „Aš – gamtos 

draugas“ – „I am friend 

of nature“ 

Tarptautinis 

projektas 

Nuo 2020 m. 

rugpjūčio 16 

d. 

Projekto tikslas - 

skatinti vaikų norą 

domėtis jį supančia 

aplinka, orais, jų 

permainomis. 

Dalyvis 1 grupė ir 

pedagogas 
Ugdytiniai kūrybiškai 

ir linksmai pažins 

pasaulio subtilybes, 

eksperimentuojant ir 

tyrinėjant. 

 

 

 

 


